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: ديهمت
هلآو دمحم انيبن ىلع الم الةوسلا وصلا هدحو هلل دمحلا

: دعبو نيعمجأ هبحصو

(م/53) مقر يكلملا موسرملا بجومب ذيفنتلا ماظن ردص دقف

ميمعت بجومب هل ةيذيفنتلا ةحئ لاال تردص مث 1433/8/13ـه يف

دقو 1434/4/17ه, يف 13/ت/4892 مقر لدعلا ريزو يلا عم

نم و لا األوم ىلع ذيفنتلا تاءارجإب قل عتي ام ةحئ ولاال ماظنلا نيب

همكحت راقعلا ىلع ذيفنتلا نأ ثيحو , راقعلا ىلع ذيفنتلا اهنمض

دقف ةحئ ولاال ماظنلا يف اهقرفتلو هنيعم تاءارجإو تاميلعت

ةعومجم اهتحت جردنت ثحابم لكش ىلع اهبيترتو اهرصح تببحأ

و ذيفنتلا ةاضق ةليضفلا باحصأ ىلع لهسيل , ةلسلستم تارقف

وال ذيفنتلا ماظن نم اهعجرمل ةراش عماإل اهيلإ االطالع نيصتخملا

نم ةرقفلا عجرمل ريشأ انايحأو , ةرقف لك ةياهن ةيذيفنتلا هتحئ

ماظنلا نم ةيناثلا ةداملا يف ودر امل اقفو ةيعرشلا تاعفارملا ماظن

ام ةيعرشلا تاع فارملا ماظن يف ةدراولا ماكح األ همامأ عبتت هنأ نم

كلذ خالف ىلع ذيفنتلا ماظن صني مل

,,,, دادسلا و نوعلا هنم ريدقلا ىلوملا ئاسال
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األلو ثحبملا
راقعلا ىلع ذيفنتلا ب دارملا

ب هدض ذفنملا راقع ىلع ذيفنتلا يضاق ةطلس هب: دارملا

ام ,وأ ذيفنتلا ماظن هيلع صن قفوالام امهوحن ,وأاألخالءو عيبلا

. يذيفنتلا دنسلا هنمضت

لمعي راقعلا ىلع ذيفنتلا ب همايق دنع ذيفنتلا يضاق نأ لص فاأل

األ يلو هردصي امو , ذيفنتلا ماظن يف اهيلع صوصنملا تاميظنتلا ب

ناك (1/2),إالاذإ ةنسلا و باتكلا عم ضراعتت ال تاميلعت نم رم

يضاق اهب مزتليف ذيفنتلل ةنيعم ةيلآ ددح دق يذيفنتلا دنسلا

وأ ماظنل ةفلا خم هيف دجوي مل ام , ذيف(4/50) نتلا

نأ ةيذيفنتلا ةحئ لاال نم (2/9) ةرقفلا تصن ,فدق ةيراس تاميلعت

هيلع دامتع لال يذيفنتلا دنسلا ةيح صال نم ققحتي ذيفنتلا يضاق

هيلع كلذ نم يشء دوجو دنعو , هذيفنت نم عنام دوجو مدعو

نوكيو ,_ لا حلا بسحب _ هنع عانتم وأاال ذيفنتلا نع فقوت لا

ةرقفلا يف درو امل اقفو فانئتس اال قرطل اعضاخ كلذب هرارق

. ماظنلل ةيذيفنتلا ةحئ نملاال (5|6)

ذيفنتلا يضاق نإف ذيفنتلل ةلباق تاراقع ةدع دوجو دنعو

.(3) ءافولا ةعرس ققحي ام اهنم صصخي



IV

يناثلا ثحبملا
راقعلا ىلع ذيفنتلا يف يئاضقلا صاصتخ اال

ولااليئ: صاصتخ (1)اال

ذ يفنتلا ب يضاق صاصتخا ذيفنتلا ماظن نم (2) ةداملا تددح

وهل كلذب مايقلا ىرخأ ةهج ألي سيلف يربجلا ذيفنتلا ةطلسب

و زجحلا ب ةقلعتملا رماو واأل تارارقلا رادصإ ةطلس كلذ ليبس ىلع

.(3) ةداملا يف امك ذيفنتلا

هدض ذفنملا لا ومأ عيمج ىلع ذيفنتلا يف ةماع ووالهتي

(2) ةرقفلا تنيب دقو ماظنلا نم (20) ةداملا يف درو ام بسح

ملو ةيراقعلا لوص األ اهنمض نمو باألمولا دارملا (18) ةداملا نم

ام ىوس اهيلع ذيفنتلا و زجحلا زوجي ال يتلا لا نماألوم ىنثتسي

: يهو (21) ةداملا يف درو

. ةلودلل ةكولمملا لا 1-األوم

يضاق ردقيو ًاعرش مهلوعي نمو نيدملا اهنكسي يتلا رادلا -2

. نئادلل ًانوهرم نكسلا نكي اممل هتيافك رادقم ذيفنتلا

ذيفنتلا يضاق ردقيو ًاعرش مهلوعي نمو نيدملا لقن ةليسو -3

. نئادلل ةنوهرم ةليسولا نكت اممل هتيافك رادقم

: يتأي اميف إال بتاورلا و روج 4-األ

. ةقفنلا نيدل بتارلا وأ األرج يلا مجإ نم فصنلا رادقم .1

. ىرخ األ نويدلل بتارلا وأ األرج يلا مجإ نم ثلثلا رادقم .2

نيدل بتارلا وأ األرج يلا مجإ فصن صصخي محازتلا دنعو

ددعت حلا يفو ىرخ األ نويدلل اآلرخ فصنلا ثلثو ةقفنلا

هجولا بسحب نينئادلا نيب فصنلا ثلث عزوي نويدلا هذه
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. يماظنلا و يعرشلا

. هسفنب هتفرح وأ هتنهم ةلوازمل نيدملا مزلي 5-ام

. هتيافك ذيفنتلا يضاق ردقيو ةيصخشلا نيدملا تامزلتسم -6

هل لا حملا بلطلا ىلع ءانب ذيفنتلا يضاق ولاالةيل دقعنتو

نم (3) ةرقفلا يف ددحملا جذومنلا قفو ذيفنتلا طبلا نم مدقملا

. ماظنلا نم (34) ةداملا

ةرئادلا نإف هدض ذفنملا ىلع ذيفنتلا تابلط ددعت حلا يفو

دض ذيفنت بلط لوأ اهيلا ليحأ ةرئادلا يه ذيفنتلا ب ةصتخملا

اهتحئ وال ماظنلا نم (5) ةداملا يف درو ام بسح هدض ذفنملا

. ةيذيفنتلا

: يلودلا صاصتخ (2)اال

ذيفنتلا زوجي فال اهيضرأ ىلع ةلودلا ةدايس أدبم نم اطنالاق

ارداص يبنج وأاألرماأل مكحلا ناك اذإ ةكلمملا لخاد راقع ىلع

ةكلمملا مكاحم ًاماظن اهرظنب صاصتخ باال درفنت يتلا اياضقلا يف

كلذ ىلع تصن امك ةكلمملا لخاد راقعب ةقلعتملا ةينيعلا ىواعدلا ك

. ةيذيفنتلا ةحئ نملاال (6/11) ةرقفلا

راقع ىلع ذيفنتلا ب ارمأ ردصي نأ ذيفنتلا يضاقل زوجي ال كلذك

ضراعتي ثيح ايدوعس هدض ذفنملا ناك ول ىتح ةكلمملا جراخ

نيبملا ةكلمملا مكاحم رظنب قلعتملا يلودلا صاصتخ عماال كلذ

. ةيعرشلا تاعفارملا ماظن نم (24و25) نيتداملا يف

ميلا رمأ يف ارداص يبنج األ يذيفنتلا دنسلا ناك ول نكل

بحاصل قحيف دنسلا ةميق ذفني ملو ةكلمملا لخاد راقع نيدمللو

حلا دنسلا ةميق دادس أللج راقعلا ىلع ذيفنتلا بلطب مدقتلا دنسلا

اهيلع صوصنملا يبنج األ دنسلا ذيفنتب ةقلعتملا طورشلا لا امتك
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. ةيذيفنتلا اهتحئ وال ماظنلا نم (11و12و13) داوملا يف

: يناكملا صاصتخ (3)اال

والهتي دودح نمض دجو اذإ ذيفنتلا يضاقل صاصتخ اال دقعني

هل مدقتلا ذئنيح ذيفنتلا بلا طل قحيف نيدملل اراقع ةيناكملا

ةقلعتملا وأ ةيلا ملا يفاألروم نيدملا ىلع ذيفنتلا بلطل ةرشابم

نيدملا نطومك راقعلا دلب يضاق ريغل اضيأ مدقتلا هلو راقعلا نيعب

دنسلا ءاشنأ ناكم وأ يذيفنتلا دنسلا تردصأ يتلأ ةمكحملا وأ

. ماظنلا نم (4) ةداملا هيلع تصن ام قفو

ىلعف ةراتخملا ذيفنتلا ةرئاد والةي جراخ راقع رهظ اذإو

دلبلا يف ذيفنتلا ةرئاد ةبانإ والهتي تدقعنا يذلا ذيفنتلا يضاق

.(1/4) راقعلا ىلع ذيفنتلل اهتي وال يف راقعلا قيع يذلا
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ثلا ثلا ثحبملا
راقعلا ىلع ذيفنتلا حاالت

راقعلا ىلع ذيفنتلا يضاق اهب موقي يتلا حلااالت عونتت

: يلي ام ماظنلا يف درو امك اهمهأو

راقع عيبب مكح عوضوملا يضاق نم ردص اذإ كلذو : عيبلا -1

. هوحنو نوهرم وأ ءاكرش وأ ةثرو نيب كرتشم

ميلا دنس ذيفنتل نيدملل راقع عيبب ذيفنتلا يضاق رمأ ردص وأ

. هيلع

. راقع خإالء يذيفنتلا دنسلا نمضت اذإ كلذو 2-اإلخالء:

دقع ذيفنت دنسلا نمضت اذإ كلذو : راقعلا ىلع رشابملا ذيفنتلا -3

يف ثادحإ زإةلا وأ بيع الح صإ وأ ررض زإةلا التوأ واقم

. راقع



VIII

عبارلا ثحبملا
راقعلا ىلع ذيفنتلا تاءارجإ

: راقعلا عيب (1)

: يلي امك تاءارج اإل متتو

نماأل راقع عيب وأ ميلا غلبم عفد نمضتي يذيفنت دنس دوجو -1

.(9) ةداملا يف اهيلع صوصنملا عاون

ةرقفلا يف ددحملا جذومنلل اقفو دنسلا ذيفنت بلطب مدقتلا -2

.(34) ةداملا نم (3)

مايأ ةسمخ خالل يلا ملا دنسلا ذيفنتب نيدملل رمأ رادصإ -3

. ةيذيفنتلا اهتحئ (34)وال ةدامل قفوا هب هغيلبتو

لا ومأ نع حصفي مل وأ دنسلا ةميق عفديو نيدملا ذفني مل اذإ -4

رمأب بإالهغ خيرات نم مايأ ةسمخ خالل نيدلا ب ءافولل يفكت

بإالهغ؛دُع رذعت اذإ فحصلا ىدحإب هرشن خيرات نم وأ ذيفنتلا

ىلع ذيفنتلا و زجحلا ًب حاال ذيفنتلا يضاق رمأو ،ً ال طامم

(46) ةداملا قفو يذيفنتلا دنسلا رادقمب هلا ومأ

راقعلا ىلع يذيفنتلا زجحلا ب ذيفنتلا يضاق نم رمأ رادصإ -5

.(1/45) ذيفنتلا رومأمل اهجوم

قفتي مل ام دمتعم موقم لبق نم زوجحملا راقعلا ميوقت -6

.(36) ةميقلا ىلع نيدملا و نئادلا

باغ وأ كلذ نع نيدملا عنتما اذإ موقملا ةرجأ نئادلا عفدي -7

.(2/36) ذيفنتلا تافورصم نمض بسحتو

.(40) ةداملا قفو ذيفنتلا رومأم لبق نم زجح رضحم ريرحت -8

.(2/40) ةيضقلا قاروأب زجحلا رضحم قافرإ -9
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خالل ذيفنتلا تانايب رشن عقوم يف زجحلا رضحم 10-عإالن

.(41) زجحلا خيرات نم مايأ ةسمخ

رهظ نم لكو هيلع زوجحملا غلبي نأ ذيفنتلا رومأم ىلع -11

ناك ىتم زوجحملا راقعلا ىلع ًاينيع ًاقح هل نأ ذيفنتلا يضاقل

.(41) ذيفنتلا يضاق ىدل ةفورعم نيوانع الء ؤهل

لال احلا ص لوعفملا يراس هعيب دارملا راقعلل كلمت كص دوجو -12

. غارف دنعاال هيلع دامتع

وأ هنايرس نم دكأتلل راقعلا كص لصأ الم تسا رذعت 13-اذإ

لجس نم ةخسن رادصإب ذيفنتلا يضاق رمأيف , هيلع شيمهتلا

يه ةخسنلا كلت حبصتو ذيفنتلا تاءارجإ مامت ؛إل راقعلا كص

.(6/45) دمتعملا كصلا

يضاقلف راقعلا كلمت ةقيثو صقاون لا مكإ ذيفنتلا ىضتقا 14-اذإ

روضح نود لاالمز إلمكلا ةردصملا ةهجلل ةباتكلا ذيفنتلا

وأ يئاضقلا عيبلا ليكو وأ نئادلا ضيوفت هلو كصلا بحاص

.(5/45) هردصي رارقب ًاددحم ًاضيوفت امهريغ

نم ةخسنب راقعلا كلمت ةقيثو اهنم تردص يتلا ةهجلا ديوزت -15

.(45) زجحلا ب ةقيثولا لجس ىلع ريشأتلل رضحملا

راقعلا ىلع زجحلا ءارجإب ةردابملا ءاضتق دنعاال ذيفنتلا يضاقل -16

دادعإ لبق ةرشابم ةقيثولا تردصأ يتلا ةهجلا ةبطاخمب

.(2/45) زجحلا رضحم

غلبيو اهيلع زجحلا متيف ةلغ زوجحملا راقعلل ناك 17-اذإ

وأ ةمكحملل ةرج األ ميلست هيلعو يذيفنتلا زجحلا ب رجأتسملا

(4/45) ذيفنتلا باسح يف عدوتل لا- األوح بسح - سراحلا

.
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االع نوكي نأو هئارج إل ددحملا دعوملا لبق دازملا نع 18-اإلعالن

و ماظنلا نم (50) ةداملا نم (1) ةرقفلا يف درو ام قفو الن

. ةيذيفنتلا اهتحئ ال نم (1و3) ةرقفلا

(1/49)_ دازملا صةلا _ راقعلا عيب ناكم ذيفنتلا يضاق ددحي -19

.

مال تابثإ دعب هيف ةكراشملل لهأت نم إال دازملا صةلا لخدي 20-ال

.(49) هتء

درو ام قفو نوكي ملاالةء تابثإو دازملا يف ةكراشملل لهأتلا -21

.(49) ةداملل ةيذيفنتلا ةحئ نملاال (4) ةرقفلا يف

طرتشي فال لقأف يرلا فلأ ةئام ةردقملا ةميقلا تناك 22-اذإ

ملاالةء(5/49). تابثإ دازملا يف ةكراشملل

رثكأ هنيد ناك وأ كلذل لهأت ىتم دازملا يف ةكراشملا نئادلل -23

.(2/49) هعيب دارملا لا ملا ةميق نم

صةلا ىلإ هعم لخدي نأ دازملا يف ةكراشملل لهأت نمل زوجي -24

(7/49) هيلإ جاتحي نم دازملا

نم هبراقأ وأ ذيفنتلا تاءارجإ نم ءارجإ يأ رشاب نمل قحي 25-ال

.(3/49) دازملا يف ةكراشملا جاوز وأاأل عورفلا وأ لوص األ

ذيفنتلا رومأم روضحب هئارج إل ددحملا مويلا يف دازملا أدبي -26

درو ام قفو دازملا ءارجإ ةيلآ نوكتو عيبلا ليكو قيرط نع

. ةيذيفنتلا اهتحئ (50)وال ةداملا يف

ةداملا يف درو ام يضاقلا قبطيو دازملا ىلع ريثأتلا رظحي -27

. ؤطاوتلا ةهبش تماق (51)اذإ

زوجحملا راقعلل ًايرتشم دازملا وسر لبق نيدملا رضحأ 28-اذإ
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ذيفنتلا يضاق زاجأ هلجأ نم زوجحملا نيدلا نع لقي ال غلبمب

ام هيلع قفتملا نمثلا نم ملتساو رارقب هتبثأو عيبلا اذه

تافورصم عيمج هيلإ ًافاضم هلج أل زوجحملا نيدلا يواسي

.(2/52) ذيفنتلا و زجحلا

ليجأت ىلع هعم حلطصا وأ نيدملا نئادلا أربأ نأ لصح 29-اذإ

نيدملا عفد دعب دازملا فقويف دازملا وسر لبق نيدلا

.(4/52) ذيفنتلا و زجحلا تافورصم

نم عيب امم جتن اذإ تاراقعلا يقاب عيب ذيفنتلا رومأم فقوي -30

هيلإ ًافاضم هببسب زوجحملا نيدلا ءافول ٍفاك غلبم تاراقع

هعفد بجاولا غلبملا هيلع زوجحملا رضحأ وأ ذيفنتلا تاقفن

(52و1/52). دازملا وسر لبق

ب ارضحم ذيفنتلا رومأم ررحي رعس ىلعأ ىلع دازملا وسر دنع -31

لاال نم (1/53) ةرقفلا يف ةدراولا تامولعملا نمضتي عيبلا

عيبلا ليكوو ذيفنتلا رومأم رضحملا عقويو ةيذيفنتلا ةحئ

. دازملا هيلع اسر نم مسأو

(8) ةرقفلا قفو دازملا لوخد دنع دادسلا و غلا بملا مصخ متي -32

: يتأي امك (49) ةداملل ةيذيفنتلا ةحئ نملاال

اهملتسيو آالفيرلا ةرشع هتميق زواجتت ال اميف دقنلا -1

يضاق ىلإ اهملسيل ؛ يئاضقلا عيبلا ليكو وأ ذيفنتلا رومأم

. يفرصم كيشب ذيفنتلا

. يفرصملا كيشلا -2

ةرئاد باسح ىلإ ةينورتكل اإل لئاسولا ةطاسوب ليوحتلا -3

. ذيفنتلا

. ذيفنتلا ةرئادب ةصاخلا عيبلا طاقن قيرط نع مصخلا -4
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ذيفنتلا ةرئاد باسح ىلإ ىرخأ ةيفرصم ةليسو 5-يأ

دادس مدع وأ ةردقملا ةميقلا نع دازملا ةميق صقن حلا 33-يف

نوكتو ىرخأ ةرم دازملا داعيف نمثلا يقابل دازملا هيلع اسر نم

ةداملا نم (2و3) مقر ةرقفلا يف درو ام قفو ىلع ةداع اإل

اهتحئ ال نم (5و6و7و9و11) ةرقفلا و ماظنلا نم (50)

. ةيذيفنتلا

ةيسرتب ارارق وأ عيبلا ب ًارارق كلذ دعب ذيفنتلا يضاق ردصي -34

هيلع اسر نم ىلع دازملا

ذيفنتلا ةمكحم باسحل غلبملا ليصح ت دعب لا- حلا بسحب –

ةرقفلا (53)و ةداملا يف ةدراولا تامولعملا رارقلا نمضتيو

. ةيذيفنتلا اهتحئ ال نم (3و4)

ةيكلملا كص عم ةيسرتلا وأ عيبلا رارق ذيفنتلا يضاق لسري -35

ىلع شيمهتلا و غارف اإل ىلوتتل هردصم وأ لدعلا ةباتك ىلإ

روضح كلذ بلطتي وال ءاضتق دنعاال كوكصلا رادصإو لجسلا

.(5/53) لدعلا ةباتك ىدل ذيفنتلا فارطأ

ذيفنتلا ةعقاوب يذيفنتلا دنسلا لييذتب ذيفنتلا يضاق موقي -36

هيلع شمهيف لجس دنسلل ناك اذإو دنسلا ردصم ناك امهم

.(2/1/48) هدض ذفنملل ملسيو

ًاطبترم نكي مل اذإ خإالهؤ عابملا راقعلا لغاش ىلع نيعتي -37

يف درو ام قفو لماعُيف رضحي مل وأ عنتما نإف راجيإ دقعب

ةيذيفنتلا اهحئاولو ماظنلا اذه نم ( نيعبسلا و ةيناثلا ) ةداملا

.(7/53)

يضاق نم اهعيبب موكحملا نايع األ ىلع تاءارج اإل هذه يرست -38

عيبلل نمث وأ ةقيرط ىلع مكحلا صني مل ام عوضوملا
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.(4/50) كلذب ذيفنتلا يضاق ديقتيف

مزلي فال عيبلا ب عوضوملا يضاق نم ارداص مكحلا ناك 39-اذإ

ردصي لب (3و4) نيتقباسلا نيترقفلا يف درو ام ءارجإ

.( عيبلا ) ذيفنتلا ب ارمأ ةرشابم

هنا وأ هعيب دارملا زوجحملا راقعلا ةيكلم يف ةعزانم لصح 40-اذإ

ذيفنتلا ءانثأ ةعزانملا تناك نإف هتزايح يف قحلا بحاص

ب ةلقعتم ةعزانم لك ألن ذيفنتلا يضاق صاصتخا نم يهف

بجومب هصاصتخا نم يهف هنع ةئشان وأ يربجلا ذيفنتلا

ءاضقنا دعب تناك نإو , ةيذيفنتلا ةحئ لاال نم (2/3) ةرقفلا

تاءارجإ نم ءارجإ ةفلا خمك هنع ةئشان نكت ملو ذيفنتلا

بجومب عوضوملا يضاق صاصتخا نم يهف دازملا وأ ذيفنتلا

.(9/3) ةرقفلا

: راقعلا (2)خإالء

: يلي امك تاءارج اإل متتو

(9) ةداملا يف اهيلع صوصنملا عاون نماأل يذيفنت دنس دوجو -1

. راقعلا خإالء نمضتي

ةرقفلا يف ددحملا جذومنلل اقفو دنسلا ذيفنت بلطب مدقتلا -2

.(34) ةداملا نم (3)

مايأ ةسمخ باإلخالءخالل هدض ذفنملل هجوم رمأ رادصإ -3

. ةيذيفنتلا اهتحئ (34)وال ةداملا قفو هب هغيلبتو

خإال ررقملا راقعلا لخدم ىلع عإالن عضوب ذيفنتلا رومأم موقي -4

اإل دعوم اإلعالن نمضيو مايأ ةسمخب اإلخالء دعوم لبق هؤ

.(2/72) تامدخلا لصفو خالء

ىلإ ذيفنتلا رومأم جرخي اإلخالء رمأ هدض ذفنملا ذفني مل اذإ -5
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اإل رمأب غيلبتلا ىلع مايأ ةسمخ يضمل يلا تلا مويلا يف راقعلا

هل(72). ذفنملل راقعلا ميلستب موقيو خالء

ردصي راقعلا لوخدل ةيربجلا ةوقلا مادختسا األرم ىعدتسا اذإ -6

ب ًاددحم ًارمأ ةصتخملا ةوقلا وأ ةطرشلا ىلإ ذيفنتلا يضاق

يذيفنتلا دنسلا نم ةخسن هل ًاقفارم اهذيفنت دارملا ماهملا

(11/3و72).

ال نأ ىلع راقعلا الء خإب ءدبلا ليجأت ةرورضلا دنع يضاقلل -7

.(1/72) ًاموي ثالنيث كلذ زواجتي

وأ راقعلا هديب نم رضحي ملو راقعلا يف الت وقنم تدجو اذإ -8

يئاضقلا نزاخلا ىلإ الت وقنملا ملستف الاهم تسا نم عنتما

مل ام نيرهش دعب دازملا يف اهعيبب ذيفنتلا يضاق رمأيو

.(72) ةمكحملا باسح يف ةميقلا عضوتو زئاحلا اهملستي

تناك وأ فلتلل ةضرع راقعلا يف دوجوملا الت وقنملا تناك اذإ -9

الاهم تسا نم اهبحاص عنتماو اهنزخ تاقفن لمحتت ال اهتميق

لا نم (10/50و7/72) نيترقف لا يف درو ام قفو ىلع عابُتف

. ةيذيفنتلا ةحئ ال

إال زئاحلل ملست فال داسفلا اهيلإ عرسي امم الت وقنملا تناك 10-اذإ

زئاحلا ملسي مل اذإو تافورصم نم اهيلع ام ءافيتسا دعب

ةرقفلا يف درو ام قفو الت وقنملا عابتف تافورصملا

تافورصملا ةميق اهنمث نم ىفوتسيو ةحئ لاال نم (10/50)

.(8/72)

اميف - ماظنلا ماكحأ قبطتف زئاحلل ًانئاد هل ذفنملا ناك 11-اذإ

لا ملا عيب وأ يذيفنتلا زجحلا وأ يظفحتلا زجحلا ب قلعتي

.(72) نيدملا زئاحلا الت وقنم ىلع لا حلا بسحب - زوجحملا
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راقعلا لخاد ةدوجوملا الت وقنملا ةيكلم يف عازن لصح 12-اذإ

ملسُيو يضاقلل همدقيو كلذب ًارضحم ذيفنتلا رومأم ُّدعُيف

.(9/72) يئاضقلا نزاخلل الت وقنملا

اال تاءارجإ ءاهن إل ءاربخلا ب ةناعتس اال ءاضتق اال دنع يضاقلل -13

نم اهريدقت دعب مهل ةرج األ عفد هدض ذفنملا لمحتيو خالء

.(4/72) يضاقلا لبق

لغاش عنتماو هدض ذفنملا ريغب لوغشم راقعلا نأ رهظ 14-اذإ

ًايذيفنت ًادنس لمحي لغاشلا ناك نإف اإلخالء نع راقعلا

ذيفنتلا تاعزانم نم عُتفّد راقعلا الل غتسا يف ًاقح نمضتي

مدقتلا هلو ذيفنتلا تاءارجإ فقوت فال كلذ لمحي ال ناك نإو

.(10/72) عوضوملا يضاق ىدل ىوعدب

ك زئاحلا ريغ قوقح اهب قلعتت ةأشنمب ال وغشم راقعلا ناك 15-اذإ

نوكي ف كلذ مكح يف امو تايفشتسملا و عناصملا و سرادملا

اإلخ دعومب ةأشنملا كلت ىلع ةفرشملا ةهجلا راعشإ دعب ذيفنتلا

.(3/71) اهب قلعتي ام رشابتل يضاقلا هددحي يذلا الء

ذيفنتلا ىضتقا وأ ةصتخملا ةوقلا مادختساب ذيفنتلا رذعت 16-اذإ

قبطتف كلذب مقي ملو باإلخالء هسفنب هدض ذفنملا مايق

(1/68و69و70و71و داوملا يف هيلع رشابملا ذيفنتلا ماكحأ

. اآلةيت ةيذيفنتلا اهحئاولو (72

.(6/72) كلذ ب ًارضحم ذيفنتلا رومأم ررحي اإلخالء ذيفنت دنع -17

يونعملا صخشلل يماظنلا لثمملا ىلع اإلخالء ماكحأ قبطت -18

. رشابملا ذيفنتلا يف يتأي امك صاخلا

راقعلا ىلع رشابملا ذيفنتلا (3)

: يلي امك تاءارج اإل متتو
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(9) ةداملا يف اهيلع صوصنملا عاون نماأل يذيفنت دنس دوجو -1

. راقعب قلعتم رشابم لعف نمضتي

ةرقفلا يف ددحملا جذومنلل اقفو دنسلا ذيفنت بلطب مدقتلا -2

.(34) ةداملا نم (3)

خالل رشابملا همازتلا ذيفنتب هدض ذفنملل هجوم رمأ رادصإ -3

ةداملا قفو هب هغيلبتو (68) فيلكتلا خيرات نم مايأ ةسمخ

. ةيذيفنتلا اهتحئ (34)وال

وهب موقي نأ األرم بلطتي ملو فيلكت لا ةدم خالل ذفني مل اذإ -4

سبحو رجأتسملا نع ةرجؤملا نيعلا عفانم سبحك ذيفنتلا

يضاق ىلعف غاالهق وأ قيرط حتفو هراج ةعرزم نع ليسلا

امب مايقلل - ةطرشلا - ةصتخملا ةوقلا لا معتساب األرم ذيفنتلا

.(1/68) ذيفنتلل تاءارجإ نم مزلي

ذيفنتلا ىضتقا وأ ةصتخملا ةوقلا مادختساب ذيفنتلا رذعت اذإ -5

هئافخإ دنع هنضاحل ريغصلا ميلستك هسفنب هب نيدملا مايق

فيلكت رذعت ،وأ كلذب مقي ملو اهافخأ يتلا قئاثولا ميلستو

ًامكح ردصي نأ ذيفنتلا يضاقلف الت واقملا دقع يف هب هريغ

يف عدوت ًايموي آالفيرلا ةرشع ىلع ديزت ال مةيلا ةمارغب

ذيفنتلا نع هدض ذفنملا هيف رخأتي موي لك نع ةمكحملا باسح

رداب اذإ اهنم ءزج وأ ةمارغلا ءاغلإ يف قحلا ذيفنتلا يضاقلو

(2/1/68و69). ذيفنتلا ب هدض ذفنملا

عدوتو ذيفنتلا ماظن تاءارجإ قفو ةيلا ملا ةمارغلا ىفوتست -6

ىغلت وال ذيفنتلا تاءارجإ ءاهتنا دعب ةلودلا ةنيزخ يف

.(1/69) ةلودلا ةنيزخ يف اهعاديإ دعب ةمارغلا

اذإ وأ ذيفنتلا ءارج إل ةصتخملا ةوقلا مادختسا رذعت اذإ -7
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ةدملا خالل ذفني ملو هدض ذفنملا ىلع مةيلا ةمارغ تضرف

سبحب ًارمأ ردصي نأ هل زاج ذيفنتلا يضاق اهددحي يتلا

.(70) ذيفنتلا ىلع هرابج إل هدض ذفنملا

ةرادإ ىلعو رهشأ لكثالةث ذيفنتلا يضاق ىلع نيجس لا ضرعي -8

ذيفنتل ل دعتسا ىتم ًاروف ذيفنتلا يضاق ىلإ ه راضحإ نجسلا

.(71)

صخشلل يماظنلا لثمملا ىلع رشابملا ذيفنتلا ماكحأ يرست -9

هيبوسنم نم ذيفنتلا ةقاعإ يف ببستملا وأ صاخلا يونعملا

ةيح صال يسيسأتلا اهدقع وأ ةأشنملا ماظن هلوخ نم وهو

وأ ةراد اإل سلجم سيئرك ذيفنتلا لحم عوضوملا يف فرصتلا

.(1|71) يذيفنتلا ريدملا

أ ءاوس رشابملا ذيفنتلا ماكحأ هيلع يرست نم يضاقلا ررقي -10

بسحب امهيلك أم ةقاع يفاإل ببستملا أم يماظنلا لثمملا ناك

لا(2/71). حلا

: راقعلا ىلع ذيفنتلا يف ةيئاضقلا ةبان (4)اإل

ةيناكملا ولاالةي جراخ هيلع ذيفنتلا دارملا راقعلا ناك اذإ

بجومب والهتي تدقعنا يذلا ذيفنتلا يضاق ىلعف ذيفنتلا يضاقل

: يلي ام ءارجإ (4) ةداملا

ذيفنتلل اهتي وال يف راقعلا عقي يذلا دلبلا يف ذيفنتلا ةرئاد ةبانإ -1

.(1/4) هيلع

اآليت: قفو اإلةبان نوكت -2

بئانلا يضاقلل هتبانإب هيف حرصي ًارارق بينملا يضاقلا ردصي -1

. ءارجإ نم هنم هديري وام
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ةخسن اإلةبان رارقب قفري و هيدل ةيساس األ ةلماعملا يقبي -2

ةيذيفنتلا ةغيصلا ب ليذملا يذيفنتلا دنسلا نم لص لأل ةقباطم

و قارو األ ةفاك نم ةخسنو ذيفنتلا متاخب موتخملا وأ

. ذيفنتلل لاالةمز تادنتسملا

ام قفو راقعلا ىلع ذيفنتلا ءارجإب بئانلا ذيفنتلا يضاق موقي -3

دوزي و ذيفنتلا ماظن هيلع صن ام وأ اإلةبان رارق يف هيلع صن

ماكحأو تارارق نم هردصأ امب بينملا ذيفنتلا يضاق

.(5/5) ذيفنتلا ةليصح هيلإ لوحيو هيف بينأ ام صوصخب

ام ذيفنتل ماكح واأل تارارقلا ذاختا ةطلس بئانلا يضاقلل نوكي -3

نوكيو ذيفنتلا تاعزانم يف لصفلا ىلوتيو هيف بينأ

فانئتس اال ةمكحم مامأ بئانلا ذيفنتلا يضاق ماكحأ فانئتسا

.(6/5) هتقطنم يف
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سماخلا ثحبملا
راقعلا ىلع ذيفنتلا طورش
: يلي ام راقعلا ىلع ذيفنتل دنعا طرتشي

يف ةددحملا عاون نماأل هذيفنت دارملا يذيفنتلا دنسلا نوكي نأ -1

. ماظنلا نم (9) ةداملا

: يلي ام ىلع ال متشم يذيفنتلا دنسلا نوكي نأ -2

.(1/9) عرشلل افلا خم نوكي ال 1-نأ

هذيفنت نم عنام دوجو مدعو هيلع دامتع لال احلا ص نوكي 2-نأ

.(2/9)

.(3/9) امازتلا وأ امازلإ دنسلا نمضتي 3-نأ

حلااألءاد[9]. رادقملا ددحم ًاقح نمضتي 4-نأ

يراسو تاميلعتل ل لمكتسم هعيب دارملا راقعلل كلمت كص دوجو -3

.(6/45) لوعفملا

نوكي نأب نيد ملل اكولمم هنم ءزج وأ هعيب دارملا راقعلا نوكي 4-نأ

لجسملا نم رارقإ وأ ةثرو راقعك هيف كيرش وأ همساب ال جسم

20) هنم ءزج وأ نيدملل كلم هنأب همس اب

/6و1/20و9/27).

(24و25) ةكلمملا لخاد هيلع ذيفنتلا دارملا راقعلا نوكي 5-نأ

. تاعفارملا ماظن نم

راقعلا ىلع ةينيعلا ىواعدلا يف يذيفنتلا دنسلا نوكي نأ -6

.(6/11) ةكلمملا مكاحم نم ارداص

ف امهمكح يف ام وأ فقو وأ رصاق راقع عيب ذيفنتلا نم مزل اذإ -7

فانئتس اال ةمكحمل هعفر مث عيبلا ب مكح رودص نم الدب

.(3/52)

,,,, دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو
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